
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan pengamatan saat Praktek Pengalaman Lapangan yang 

dilakukan semester ganjil tahun pelajaran 2013/2014 di SMA Muhammadiyah 1 

Malang selama 2 bulan dan wawancara dengan guru mata pelajaran matematika 

kelas X IPA SMA Muhammadiyah 1 Malang, peneliti menemukan permasalahan-

permasalahan yang terjadi di kelas SMA Muhammadiyah 1 Malang saat proses 

belajar mengajar matematika antara lain: sebagian siswa masih mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep dan mengerjakan soal matematika, metode 

yang biasa digunakan guru pelajaran matematika adalah ceramah, tanya jawab, 

demonstrasi dan diskusi, siswa kurang termotivasi saat mengikuti pelajaran 

matematika. Terlebih lagi hanya siswa tertentu yang aktif bertanya kepada guru 

saat pelajaran berlangsung. Sedangkan siswa lainnya cenderung pasif dan masih 

banyak siswa yang memiliki nilai ulangan matematika murni dibawah SKM. 

Permasalahan-permasalahan yang diperoleh dari pengamatan yang 

dilakukan sebelumnya perlu segera dicarikan solusi yang tepat, yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran yang  dapat menimbulkan aktivitas siswa dalam 

proses pembelajaran sehingga seluruh siswa dapat aktif selama proses 

pembelajaran berlangsung serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model 

pembelajaran yang diterapkan harus mampu meningkatkan aktivitas siswa baik 

individu maupun kelompok. Selain itu model yang diterapkan harus sesuai dengan 

pokok bahasan yang akan dipelajari sehingga pelaksanaan pembelajaran dapat 

berjalan efektif. 

Salah satu pemecahan dalam masalah ini melalui pendekatan pembelajaran 

dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan 

kerjasama antar siswa, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok belajar yang 

terdiri dari siswa-siswa yang bekerjasama dalam kelompok dalam suatu 

perencanaan kegiatan pembelajaran.  Pembelajaran kooperatif ini diharapkan agar 

aktivitas siswa dapat meningkat karena adanya kerjasama antar siswa dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan belajar dan mencapai hasil belajar yang 



maksimal. Alternatif pemecahan untuk mengatasi permasalahan di kelas X IPA 

SMA Muhammadiyah 1 Malang yaitu menerapkan model pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw. 

Menurut Slavin (dalam Widya, 2011) mengatakan bahwa tujuan 

pembelajaran kooperatif adalah menciptakan keberhasilan individu yang 

ditentukan oleh keberhasilan kelompoknya. Sistem ini berbeda dengan  kelompok 

konvensional yang menerapkan sistem kompetisi, yaitu keberhasilan individu 

diorientasikan pada kegagalan orang lain. Tujuan model pembelajaran kooperatif 

itu sendiri adalah memberikan rasa tanggung jawab individu dan kelompok untuk 

keberhasilan bersama dan untuk saling berinteraksi dengan kelompok lain. Untuk 

itu, kekompakkan dan kerja sama yang solid antar kelompok menentukan berhasil 

dan tidaknya pembelajaran tersebut karena satu sama lain akan memberikan 

informasi yang telah di dapat dari kelompok lain. 

Kelebihan dalam mengembangkan kerja tim, ketrampilan belajar 

kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin 

diperoleh apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian. 

Sementara untuk kelemahannya ada beberapa yaitu keadaan kondisi kelas yang 

ramai, siswa yang lemah dimungkinkan menggantungkan pada siswa yang pandai 

serta membutuhkan waktu yang lebih lama apabila bila ada pernataan ruang 

belum  terkondisi dengan baik. Kelemahan diatas ini dapat diminimalkan dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu strategi belajar mengajar 

yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam belajar atau membantu 

diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam kelompok yang 

terdiri dari dua orang atau lebih. Penerapan model pembelajaran kooperatif  tipe 

jigsaw ini pada kelas siswa dibagi berkelompok dengan lima atau enam anggota 

kelompok belajar heterogen. Setiap anggota bertanggung jawab untuk 

mempelajari, menguasai bagian tertentu bahan yang diberikan kemudian 

menjelaskan pada anggota kelompoknya. Tipe Jigsaw dinilai menarik bagi siswa 

dan dapat mengaktifkan siswa secara merata karena semua siswa terlibat langsung 

dalam diskusi kelompok. Dengan demikian terdapat rasa saling membutuhkan dan 

harus berkerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. 



      Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti perlu melakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  

Pada Materi Statistika Kelas X Mipa SMA  Muhammadiyah 1 Malang Tahun 

Pelajaran 2014 – 2015”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian tentang Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw ini   penulis merumuskan dua rumusan masalah yang ada pada penelitian 

ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan hasil 

belajar kognitif siswa pada kelas X IPA SMA Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana aktifitas belajar siswa pada saat penerapan model pembelajaran 

Kooperatif Tipe Jigsaw pada kelas X IPA SMA Muhammadiyah 1 Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian tentang Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw ini penulis merumuskan dua tujuan penelitian untuk mengatasi rumusan 

masalah yang ada diatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 

1. Penerapan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan hasil belajar 

kognitif siswa pada kelas X IPA SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Aktifitas belajar siswa pada saat Penerapan model pembelajaran Kooperatif 

Tipe Jigsaw pada kelas X IPA SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah penulis dapat memberikan 

ilmu tentang Penerapan model Kooperatif Learning Tipe Jigsaw, aktifitas belajar  

dan hasil belajar siswa pada saat penerapan model Kooperatif Learning Tipe 

Jigsaw. 

Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah guru dapat memahami 

pentingnya memberikan model pembelajaran kepada siswa. Guru dapat 

mengetahui solusi pemberian materi agar siswa tidak bosan dengan model 



pembelajaran yang monoton. Guru dapat mengetahui tujuan pembelajaran model 

kooperatif learning tipe jigsaw. 


